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PROGRAMAÇÃO SAÍDA | 27 DE OUTUBRO 2024

1º dia: Dom. 27/10/2024 Rio de Janeiro / Tel Aviv
Em horário apropriado, apresentação no aeroporto para 
embarque com destino a Tel Aviv via devidas conexões.

2º dia: Seg. 28/10 Tel Aviv / Galiléia
Chegada em Tel Aviv, recepção no aeroporto e traslado em 
ônibus privativo para o hotel na Galiléia. Hospedagem e 
pernoite.

3º dia: Ter. 29/10 Galiléia
Após café da manhã, saída para visitar Caná da Galiléia, 
à Basílica da Anunciação, onde Maria recebeu o anúncio 
do Arcanjo Gabriel e a Igreja de S. José. Retorno ao hotel. 
Jantar e pernoite.

4º dia: Qua. 30/10 Galiléia / Judéia
Após café da manhã, Cafarnaun (Casa de S. Pedro, ruínas da 
antiga Sinagoga), Tabgha (Primado de Pedro e multiplicação 
dos pães), Travessia do Lago de Tiberíades, Monte das Bem 
Aventuranças, e o Rio Jordão (Renovação das promessas 
do batismo). No final da tarde, saída para a Judéia. Aco-
modação, jantar e pernoite.

5º dia: Qui. 31/10 Judéia
Após café da manhã, visita ao Monte das Oliveiras (Igreja 
de Pater Noster, Basílica da Agonia). Tarde: Visita ao Monte 
Sião, (Sl 124,1), ao Cenáculo, Igreja da Dormição de Maria, 
muro das Lamentações e a Igreja de São Pedro onde o galo 
cantou (Mc 1,13). Retorno ao hotel. Jantar e pernoite.

6º dia: Sex. 01/11 Judéia
Após café da manhã, visita à Basílica da Natividade, local 
onde Jesus nasceu (Santa Missa), a Gruta dos Inocentes, a 
Gruta de S. Jerônimo. Visitaremos Ein-Karem, lá fica a casa 
de Isabel, local onde Maria cantou o Magnificat (Lc 1,46-55). 
Retorno ao hotel. Jantar epernoite.

7º dia: Sáb. 02/11 Judéia / Jericó / Mar Morto / Judéia
Após café da manhã, saída para Jericó (Monte das  
Tentações, Zaqueu). Tarde: Banho no mar morto. Retorno 
para o hotel. Jantar e pernoite.

8º dia: Dom. 03/11 Judéia
Após café da manhã, visita a Igreja de Sant’Ana, Via-Sacra 
percorrendo as ruas da viadolorosa, Capela da flagelação 
e Capela da Condenação. Visita ao Santo Sepulcro. Tempo 
livre. Retorno ao hotel. Jantar e pernoite.

9º dia: Seg. 04/11 Judéia / Tel Aviv / Rio de Janeiro
Em horário apropriado, traslado em ônibus privativo para 
o aeroporto de Tel Aviv, onde embarcaremos com destino 
ao Brasil via devidas conexões.

Fim dos nossos serviços.

9º dia: Judéia / Amma
Após o café da manhã, saída para a cidade de Amman, na 
Jordânia. Jerash. Acomodação no hotel e jantar. Pernoite.

10º dia: Amman
Após o café da manhã, vista panorâmica pelos principais 
lugares turísticos da cidade. (Cidadela com o palácio dos 
Omayadi, igreja bizantina, teatro romano, monumento aos 
mártires, etc.). Almoço. Tarde: Rainbow Street e Al Balad.  
Retorno ao hotel. Jantar e pernoite.

11º dia: Amman / Madaba / Petra
Após o café da manhã, saída para Madaba, tantas vezes 
mencionada na bíblia, pela “Estrada do Rei”. Visitaremos o 
monte Nebo, até o qual Moisés chegou antes de morrer, e 
de onde ele ainda viu a Terra Prometida. Continuando para 
o sul, passaremos por Mukawir, onde se localizava o palácio 
de Herodes onde Salomé dançou e acabou pedindo a cabeça 
de São João Batista. Continuando para o Sul do pais, che-
garemos a Petra. Acomodação no hotel. Jantar. Pernoite.

12º dia: Petra
Após o café da manhã, visitaremos a Cidade Cor de Rosa 
de Petra (ou al-Batra). Esta cidade escavada no rochedo, 
data de mais de 2000 anos. Foi redescoberta em 1812. Nela 
visitaremos inicialmente ao Tesouro, depois ao Local dos 
Sacrifícios, o teatro com 8000 lugares, a tumba do palácio, 
etc.). Almoço. À tarde visitaremos Jabal al- Bayda que é o 
lugar mais antigo conhecido do Médio oriente. Há indícios 
que se trata de um local da era neolítica superior. Retorno 
ao hotel, jantar e pernoite.

13º dia: Petra / Judéia
Após café da manhã, saída para Judéia, Acomodação, 
Jantar e pernoite.

14º dia: Judéia / Tel Aviv / Brasil
Em horário apropriado, traslado em ônibus privativo para 
o aeroporto de Tel Aviv, onde embarcaremos com destino 
ao Brasil com as devidas conexões. 

Fim dos nossos serviços.
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MAIS QUE VIAGENS, ENCONTROS COM DEUS!

CHEQUE   |   BOLETO   |   CARTÃO

PAGAMENTO FACILITADO

CAIXA
AG: 2003 | OP: 003
C/C: 2036-9

BANCO DO BRASIL
AG: 3029-5
C/C: 26784-8

SANTANDER
AG: 0164
C/C: 13002234-8

DADOS BANCÁRIOS
CNPJ: 29.094.139/0001-23

INCLUSO NO PACOTE

EXCLUSO NO PACOTE

OBSERVAÇÕES

A peregrinação, bem como todas as outras, deverão ser totalmente pagas até no máximo 60 dias antes da viagem. 
A taxa de serviço é intransferível. Caso haja desistência por parte de algum peregrino, este perderá a taxa de serviço. 
O preço cotado para este roteiro está baseado nos valores cobrados pelos ônibus, hotéis e restaurantes no ano de 
2022, e será reajustado caso haja aumentos significativos. Pacote válido para grupos de no mínimo 30 passageiros 
com saída do aeroporto do Rio de Janeiro - RJ | Sujeito a alteração sem aviso prévio. Saindo de outro aeroporto 
ou grupos com número de inscritos inferior a 30 passageiros, deverá ser feita uma consulta. A parte aérea será rea-
justada se houver aumento de tarifas superior a 25% do valor do pacote ou mudanças importantes na política das 
transportadoras aéreas referente a desconto para grupos de peregrinos. De 25 a 29 passageiros terá acréscimo de 
10%. De 20 a 24 passageiros terá acréscimo de 15%.

 � Visitas extras atividades particulares 
 � Taxas de adesão R$ 380,00  | Excesso de bagagem nos aviões
 � Ingressos para as visitas não especificamente mencionadas ou programadas
 � Despesas de caráter pessoal (bebidas, lanches, telefonemas, consumo do frigobar nos hotéis, etc)

 � Guias locais e Guia acompanhante saindo do Brasil
 � Taxas de embarque | Ônibus turístico com ar condicionado ou aquecedor
 � Direito de levar uma mala de até 20 kg + uma bagagem de mão
 � Seguro saúde e seguro bagagem | Acima de 70 anos favor consultar
 � Bilhetes aéreos internacionais em classe econômica | Para classe executiva consultar acréscimo
 � Pensão completa (café da manhã, almoço e jantar). Exceto em dias de vôo, aeroportos, navios, trens e dias livres
 � Hospedagem por 07 noites em hotéis categoria turística, em quartos duplos com banheiro privativo. (Para 

quarto individual, consultar valores)

peregrinacoes.oficial 12. 3186 2055
atendimento@caminhandocommaria.com

Caminhando com Maria Peregrinações Ltda.
CNPJ:  29.094.139/0001-23

Informações

R$ 13.880,00
+ TAXA DE ADESÃO | R$ 380,00

PACOTE
PRINCIPAL

US$ 1.580,00
+ TAXA DE ADESÃO | US$ 90,00

MINIMO 20 PAX

PACOTE
OPCIONAL

Lilian Maria
21. 9.147 4342

21. 3331 9554
21. 3331 9554   

lilian.odonto@bol.com.br

Carolina | Romero 
21.  9.7564 7565
21. 9.7660 1453


